
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติงาน 

ตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน  ประจ าปี 2559 
-------------------------------------------------------------  

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร เมื่อวันที่   4  มีนาคม   2559 
เรื่อง รับสมัครนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่ต าบลเมืองเกษตรท างานในช่วงปิดภาคเรียนตามโครงการ       
จ้างนักเรียนนักศึกษาเพ่ือมีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน  ภายใต้การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ   
ประจ าปี  2559   นั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร ได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกแล้ว 
ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครจ านวนทั้งสิ้น    37      ราย     โดยมี  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน  ท างานช่วงปิดเทอม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  ดังนี้ 
   

 ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
เลขที่บัตรประจ าตัว

ประชาชน ที่อยู่ หมายเหตุ 

1 นางสาวภัทรวดี  ฝ่ายกลาง 1-3011-01099-43-2 8  หมู่ที่  6  ต.เมืองเกษตร  
2 นายสหรัฐ   ทิศภูมี 1-3099-02772-14-1 184/1 หมู่ที่  2  ต.เมืองเกษตร  

3 นายสมประสงค์  หวังมีกลาง 1-3011-01104-30-4 199  หมู่ที่ 2 ต.เมืองเกษตร  

4 นางสาวปานเรขา  เพ่งพิศ 1-1305-01065-83-8 142 หมู่ที่  2 ต.เมืองเกษตร  
5 นายพีระพัฒน์  เขียนพลกรัง 1-3011-01106-19-6 45/1 หมู่ที่ 2 ต.เมืองเกษตร  
6 นายนพรัตน์  เรืองกระโทก 1-8199-00337-41-8 155 หมู่ที่ 6 ต.เมืองเกษตร  

7 นายพรเทพ  สมบัติวงศ์ 1-3011-01106-06-4 172 หมู่ที่ 6 ต.เมืองเกษตร  

8 นายทัศกรณ์  จันทร์นามอม 2-3011-01028-36-3 144 หมู่ที่ 2 ต.เมืองเกษตร  

9 นายศิษธิพงษ์  มุ่งกระทุ่งกลาง 1-3011-01105-00-9 190  หมู่ที่ 2 ต.เมืองเกษตร  

10 นางสาวเปรมวดี  แก้วน้อย 1-3011-01104-06-1 3/1 หมู่ที่ 1 ต.เมืองเกษตร  

11 นายอนุชา  เกลี้ยงกลางดอน 1-3099-02759-10-1 2 หมู่ที่  1 ต.เมืองเกษตร  

12 นางสาวกัณฑิมา  เก่าพิมาย 1-3011-01102-25-5 54 หมู่ที่ 1 ต.เมืองเกษตร  

13 นางสาวดวงฤทัย  วาดโคกสูง 1-7399-01723-76-2 108 หมู่ที่ 5 ต.เมืองเกษตร  

14 นายจักริน  ฝ่ายกลาง 1-3011-01105-68-8 152 หมู่ที่ 6 ต.เมืองเกษตร  

15 นางสาวภีรดา  สารสุข 1-3011-01101-41-1 231 หมู่ที่ 5 ต.เมืองเกษตร  
16 นายกีตาร์  เปลี่ยนปู่ 1-1042-00047-29-0 86 หมู่ที่ 2  ต.เมืองเกษตร  
17 นางสาวรัชนีกรณ์  โพธิ์นอก 1-3011-01105-54-8 13  หมู่ที่ 5 ต.เมืองเกษตร  

18 นางสาวมาติกา   หวังเชิดกลาง 1-3011-01100-60-1 175  หมู่ที่ 5 ต.เมืองเกษตร  

 ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
เลขที่บัตรประจ าตัว

ประชาชน ที่อยู่ หมายเหตุ 

19 นายอัฐพล  หวังคละกลาง 1-3011-01106-40-4 145  หมู่ที่ 6 ต.เมืองเกษตร  

20 นายอติกันต์  จุสันเทียะ 1-2096-01298-94-7 149  หมู่ที่ 6 ต.เมืองเกษตร  

21 นางสาวนภัสสร  แก้ววิลัย 1-3011-01103-82-1 131 หมู่ที่ 6 ต.เมืองเกษตร  

22 นางสาวอมรกรานต์  ศรีรงค์ 1-3011-01099-65-3 110 หมู่ที่ 5 ต.เมืองเกษตร  

23 นางสาวอรดา  ฉิมพาลี 1-3011-01106-12-9 223 หมู่ที่ 2 ต.เมืองเกษตร  



24 นางสาวกิ่งกาญจน์  บุญเลิศ 1-3011-01105-81-5 186 หมู่ที่ 2 ต.เมืองเกษตร  

25 นางสาวภิรัญญา  มุ่งฝอยกลาง 1-3011-01105-31-9 97 หมู่ที่  2  ต.เมืองเกษตร  

26 นางสาวทัศนีย์  หวังเฝ้ากลาง 1-3011-01092-72-1 233  หมู่ที่ 5 ต.เมืองเกษตร  

27 นายโชคชัย  หมายปิดกลาง 1-3011-01100-38-4 69  หมู่ที่ 6 ต.เมืองเกษตร  

และรายชื่อ  นักเรียน  นักศึกษา  ผู้มีคุณสมบัติครบแต่ขาดเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน   
จ านวน  10   ราย  ดังนี้ 
  1.  นายพันธกาน  เพียรปรุใหญ่    บ้านเลขท่ี  25  หมู่ที่  5  ต.เมืองเกษตร 
  2.  นางสาวปรียานุช  เที่ยงสันเทียะ   บ้านเลขท่ี  95  หมู่ที่  7  ต.เมืองเกษตร 
  3.  นายชกร  ตั้งทรงเจริญ    บ้านเลขท่ี  238  หมู่ที่  2  ต.เมืองเกษตร 
  4.  นายวีรวุฒิ  เถระปัญญา    บ้านเลขท่ี  58  หมู่ที  6  ต.เมืองเกษตร 
  5.  นายสุเมธา  โสที   บ้านเลขท่ี  79  หมู่ที่  1  ต.เมืองเกษตร 
  6.  นางสาวศิริลักษณ์  ฆ่องนอก  บ้านเลขท่ี  118  หมู่ที่  6  ต.เมืองเกษตร 
  7.  นางสาวชลิตา  ไพรบึง   บ้านเลขท่ี  23  หมู่ที่  6  ต.เมืองเกษตร 
  8.  นายกฤตพร  ประมูลใหม่  บ้านเลขท่ี  134  หมู่ที่  5  ต.เมืองเกษตร 
  9.  นายกนกพล  หวังเฝ้ากลาง  บ้านเลขท่ี  10  หมู่ที่  2  ต.เมืองเกษตร 
  10.  นางสาวชนนิกานต์  เจนส าโรง   บ้านเลขท่ี  92  หมู่ที่  6  ต.เมืองเกษตร 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร ขอแจ้งให้ผู้ที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้นมา
รายงานตัวเพื่อเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่และปฐมนิเทศ    ในวันศุกร์ที ่ 1  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2559    
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร   ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น.     หากไม่มา
รายงานตัวในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์     

  อนึ่ง    ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบแต่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนให้ติดต่อขอยื่น
เอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันเข้าปฏิบัติงาน    หากเอกสารไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์ในการ
เข้าร่วมปฏิบัติงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ    ณ    วันที่   30    เดือน   มีนาคม      พ.ศ. 2559 

 
                (นายเสนอ       เกี้ยวกลาง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


